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Introduction to  הלוקיןאלו הן  – שלישיפרק  
The final chapter of מכות-סנהדרין  comprises a sort of conclusion to our listing and presentation of all capital and corporal 

punishments under the jurisdiction of בית דין. Along with listing the many לאוין for which מכות may be administered, the 

method and mechanism of מכות is also codified.  

 

24.3.1 

13a ('משנה א)  14b ( ערותה דרך מדוה שיצא עד טמאה האשה שאין מלמד )  

Note: Since the analysis and discussion about 'משנה א occupy the full range of this shiur, we will address 'משנה ב on the next page; 

even though it is presented in the גמרא with 'משנה א 

 

  נח, כח דברים :ֱא�ֶהי� ה' ֵאת ַהֶּזה ְוַהּנֹוָרא ַהִּנְכָּבד ַהֵּׁשם ֶאת ְלִיְרָאה ַהֶּזה ַּבֵּסֶפר ַהְּכתּוִבים ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ָּכל ֶאת ַלֲעׂשֹות ִתְׁשֹמר �א ִאם .1

  נט, כח דברים :ְוֶנֱאָמִנים ָרִעים ָוֳחָלִים ְוֶנֱאָמנֹות ְּגֹדלֹות ַמּכֹות ַזְרֶע� ַמּכֹות ְוֵאת ַמֹּכְת� ֶאת ה' ְוִהְפָלא .2

  ב, כה דברים :ְּבִמְסָּפר ִרְׁשָעתוֹ  ְּכֵדי ְלָפָניו ְוִהָּכהּו ַהֹּׁשֵפט ְוִהִּפילוֹ  ָהָרָׁשע ַהּכֹות ִּבן ִאם ְוָהָיה .3

  יז, כ ויקרא :ִיָּׂשא ֲעֹונוֹ  ִּגָּלה ֲאֹחתוֹ  ֶעְרַות ַעָּמם ְּבֵני ְלֵעיֵני ְוִנְכְרתּו הּוא ֶחֶסד ֶעְרָותוֹ  ֶאת ִתְרֶאה ְוִהיא ֶעְרָוָתּה ֶאת ְוָרָאה ִאּמוֹ  ַבת אוֹ  ָאִביו ַּבת ֲאֹחתוֹ  ֶאת ִיַּקח ֲאֶׁשר ְוִאיׁש .4

  ג, כה דברים: ְלֵעיֶני� ָאִחי� ְוִנְקָלה ַרָּבה ַמָּכה ֵאֶּלה ַעל ְלַהֹּכתוֹ  ֹיִסיף ֶּפן ֹיִסיף �א ַיֶּכּנּו ַאְרָּבִעים .5

  כד, טו במדבר :ְלַחָּטת ֶאָחד ִעִּזים ּוְׂשִעיר ַּכִּמְׁשָּפט ְוִנְסּכוֹ  ּוִמְנָחתוֹ  ה'לַ  ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ְלֹעָלה ֶאָחד ָּבָקר ֶּבן ַּפר ָהֵעָדה ָכל ְוָעׂשּו ִלְׁשָגָגה ֶנֶעְׂשָתה ָהֵעָדה ֵמֵעיֵני ִאם ְוָהָיה .6

  לט, יד ויקרא :ַהָּבִית ְּבִקיֹרת ַהֶּנַגע ָּפָׂשה ְוִהֵּנה ְוָרָאה ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ַהֹּכֵהן ְוָׁשב .7

  מד, יד ויקרא :הּוא ָטֵמא ַּבַּבִית ִהוא ַמְמֶאֶרת ָצַרַעת ַּבָּבִית ַהֶּנַגע ָּפָׂשה ְוִהֵּנה ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ּוָבא .8

 ויקרא יח:כט:ַהְּנָפׁשֹות ָהֹעׂשֹת ִמֶּקֶרב ַעָּמם ְוִנְכְרתּוִּכי ָּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ִמֹּכל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה  .9

  יט, יח ויקרא :ֶעְרָוָתּה ְלַגּלֹות ִתְקַרב �א ֻטְמָאָתּה ְּבִנַּדת ִאָּׁשה ְוֶאל .10

  יח, כ ויקרא :ַעָּמם ִמֶּקֶרב ְׁשֵניֶהם ְוִנְכְרתּו ָּדֶמיהָ  ְמקֹור ֶאת ִּגְּלָתה ְוִהיא ֶהֱעָרה ְמֹקָרּה ֶאת ֶעְרָוָתּה ֶאת ְוִגָּלה ָּדָוה ִאָּׁשה ֶאת ִיְׁשַּכב ֲאֶׁשר ְוִאיׁש .11

 

I 'משנה א: list of those ביאות אסורות for which מכות are given: 

a חיובי כריתות: sister, F’s sister, M’s sister, W’s sister, brother’s wife, F’s brother’s wife, נדה 

b לאוין: widow (כה"ג), divorcee [&חלוצה] (all כהנים), [נתינה&] ממזרת to בת ישראל ,ישראל to [נתין&] ממזר 

i a כה"ג with אלמנה וגרושה is liable twice; a כהן הדיוט with גרושה וחלוצה only once 

II Analysis of inclusion of חייבי כריתות but not חייבי מב"ד  

a ברייתא: outlining 3 opinions regarding range of מכות 

i ר' ישמעאל – extends to חייבי מב"ד 

1 sources: vv. 1-3 imply that any active violation of a לאו is punished with מכות 

(a) note: this relies on ר' אבין’s teaching that השמר, פן and אל imply a לא תעשה 

(b) and: the exclusion of לאו הניתק לעשה is based on לאו דחסימה – which sets all of the parameters 

ii ר"ע: applies to לאוין and חייבי כריתות (our משנה)  

1  reason for excluding מב"ד: if a מחוייב כרת does תשובה, he is forgiven; untrue about מחוייב מב"ד 

2 source: v. 3 – one רשעה 

(a) ר' ישמעאל: that only applies to money/death or money/מכות; but מכות/death is one extended death 

(b) challenge back to ר"ע: why not extend רשעה אחת to כריתות?   

(i) provisional answer: if he did תשובה, he is forgiven – but he didn’t necessarily do תשובה! 

1. answer1 (ר' אבהו): vv. 4-5 (לעיני::לעיניך) tie  חייבי כריתות to מכות 

a. challenge: extend it to מחוייבי מב"ד, via v. 6 

i. block: לעיני is close to מעיני ;לעיניך is not 

ii. rejection: vv. 7-8 are read as the same (שב::בא)  

iii. and: מעיני is closer than לעיניך to לעיני 

2. answer2 (ר' שמואל בר יצחק): כדי רשעתו only refers to punishments administered by ב"ד 

(c) רבא’s take on the dispute: only disagree in case where התראה was given for מלקות 

(i) ר' ישמעאל: a לאו שניתן לאזהרת מב"ד is still subject to ר"ע ;מכות disagrees 

1. challenge: then ר"ע should exclude כרת, as a לאו שניתן לכרת 

2. defense: כרת needs to התראה, as evidenced by פסח ומילה 

a.  block: perhaps all כריתות that lead to (חטאת) קרבן require; פסח ומילה are excluded 

b. defense: requirement of קרבן is based on model of ע"ז – the תורה commands us inaction 

c. rather: original answer holds; since he may have done תשובה, it isn’t always חייב מכות 



 ד'סנצ'ורי סיטיישראל הצעיר   מסכת מכות  מוד דף היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   יא © Yitzchak Etshalom 2010 

iii ר' יצחק – limited to לאוין with no other punishment 

1 source: v. 4 – אחותו was already subsumed as violation (v. 9); mentioned explicitly to apply כרת / no מכות 

2 response: אחותו is mentioned for חילוק חטאות as per ר' יוחנן’s ruling (re: מלאכות שבת) 

(a) ר' יצחק: infers חילוק חטאות from v. 10 (extra word אשה)  

(b) רבנן: agree; they use אחותו to identify separate culpability for אחותו and F’s sister and M’s sister 

(i) block: this is obvious as they are independent גופים; rather… 

(c) רבנן: use אחותו to generate separate culpability for אחותו who is also אחות אביו and אחות אמו  

(i) note: must be רשע בן רשע for this to get set up 

(d) ר' יצחק: learns from ק"ו as per ברייתא with ר"ע’s question of ר"י and ר"ג at Emmaus(?)  - our question 

(i) their answer: they hadn’t heard this case, but they had heard a related ruling: 

1. if: one has ביאה with five נדות during one חייב – העלם five times 

2. and: ק"ו to this case, as נדה is one "שם"; whereas אחותו, אחות אביו ואחות אמו are three 

3. challenge: in the case of אחותו+, it’s all one person (no ק"ו)  - agreed; rather… 

3 non-מכות for כרת inferred from: the 2nd mention of אחותו in v. 4 

(a) רבנן: that mention is there to generate culpability for full sister, since אין עונשין מן הדין 

(i) defense1: perhaps ר' יצחק infers עונש from אזהרה (where full sister is also explicit)  

(ii) defense2: he infers it from 1st mention of אחותו 

 שמן המשחה to teach separate liability for making and rubbing אחותו use 1st :רבנן .1

 כריתות mentioned – distinct כרת and a single לאוין if there are two ;ר"א as per :ר' יצחק .2

a. or: he infers from v. 11 – which mentions its own כרת 

b. רבנן: that is used to teach that טומאת נדה only happens if דם comes from דרך ערוותה 


